
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Bm Utskott Gislaved  

 
 

 Sammanträdesdatum 2019-08-27  
   
 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 15.30-16.50 

 
 Beslutande Magnus Sjöberg (C) ordf 

Patric Bergman (M) 
Björn Olsson (L) 
Nicklas Westerholm (WeP) ej § 29 
Frank Josefsson (S) 
Johanna Wärme (S) 
Kennet Andersson (SD) 
Lukas Yassin (MP) tj ers för Eva Eliasson 
 
 
 
 
 

 Övriga deltagande  
Susanne Norberg, bygg- och miljöchef  
Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare 
Sven Hedlund, stadsarkitekt 
Per-Åke Gustafsson, planarkitekt §§ 28-30 
Seigo Oguni, planarkitekt §§ 28-30 
Wasim Fanari, planarkitekt §§ 28-30 

 Utses att justera Frank Josefsson 
 Justeringens 
 plats och tid 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Fredag den 30 augusti 2019 
 
 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       28 - 33  

Gunilla Gustafsson 
 
 

  
Ordförande …………………………………………………………………… 

 

Magnus Sjöberg 
 
 

 

  
Justerande .......................................................................................................................................... 

Frank Josefsson  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Bm Utskott Gislaved  

 Sammanträdesdatum 2019-08-27   Paragrafer 28 - 33  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2019-09-02 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2019-09-26 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Gunilla Gustafsson 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bm Utskott Gislaved   Sammanträdesdatum Sida 

 2019-08-27     2(7) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmUG §28    Dnr: PLAN.2019.4   214  
 
Detaljplan för del av Gislaved 1:5, Skomakargärdet etapp 2  i 
Gislaved 
Uppdrag  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har den 2019-06-25 beslutat att ge Bm utskott Gislaved i 
uppdrag att påbörja detaljplan för del av fastigheten Gislaved 1:5, 
Skomakargärdet etapp 2. 
  
Detaljplanens syfte är att skapa fler bostadsfastigheter. Området är i FÖP 
Gislaved (antagen 2011) utpekat för bostadsändamål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Tekniska nämndens beslut om beställning 2019-06-25. 
 
Bm Utskott Gislaved beslutar 
 
att uppdra åt bygg- och miljöförvaltningen att upprätta detaljplan för del av 

Gislaved 1:5, Skomakargärdet etapp 2 i Gislaved  
 
att detaljplanen ska upprättas med standard planförfarande 

 
att kostnaderna för planarbetet ska regleras genom överenskommelse med 

Tekniska förvaltningen 
  
 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden - för kännedom 
Bygg- och miljöförvaltningen - planenheten 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmUG §29    Dnr: PLAN.2018.1   214  
 
Detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra 
Smålandsstenar 
Samrådsremiss  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har den 15 januari 2018 beslutat att ge bygg- och 
miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. 
Trafikplats i Smålandsstenar, Gislaveds kommun.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 februari 2018 att ge bygg- och 
miljöförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplanen genom utökat  
planförfarande. 
 
Uppdragets syfte är att i detaljplan pröva och säkerställa placeringen av ny 
lokalgata med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning  
av denna mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar.  
För att säkerställa ett bra trafikområde i anslutning till den nya gatan kan det 
även finnas behov av att planlägga för natur, industri och bostäder i angränsning 
till trafikområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta daterad augusti 2019 
Planbeskrivning daterad augusti 2019 
 
Bm Utskott Gislaved beslutar 
 
att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra så stor påverkan att 

någon miljökonsekvensbeskrivning erfordras. Den påverkan och de 
konsekvenser förslaget medför beskrivs utförligt i planförslaget 

 
att förslag till detaljplan skickas ut på samrådsremiss 
 
Jäv 
Nicklas Westerholm (WEP) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av 
jäv. 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen, planenheten 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmUG §30    Dnr: PLAN.2018.5   214  
 
Detaljplan för Öreryd 4:7 m.fl, Öreryds skola, i Öreryd 
Förslag att anta detaljplanen  
 
Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att ändra markanvändningen på den del av befintlig detaljplan 
som är planlagd för allmänt ändamål. Planförslaget upprättas för att i detaljplan 
pröva om den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna 
användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m.  
 
Bm utskott Gislaved beslutade den 26 februari 2019 att förslag till detaljplan för 
Öreryd 4:7 m.fl, Öreryds skola, i Öreryd skulle skickas ut på samrådsremiss. 
Under tiden 7 mars - 18 april har detaljplanen varit utställd på Hestra bibliotek 
samt i kommunhuset i Gislaved samt varit publicerad på kommunens 
webbplats. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och 
annonsering om samrådet med inbjudan till samrådsmöte gjordes i 
ortstidningarna, på kommunens hemsida och i sociala medier. Utifrån yttranden 
som inkommit under denna tid upprättades en samrådsredogörelse och 
planförslaget reviderats. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade Bm utskott Gislaved att låta ställa ut förslag till 
detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades 
skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna, på 
kommunens hemsida och i sociala medier. Förslaget till detaljplan har funnits 
utställt för granskning under tiden 12 juni - 7 augusti 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskningsutlåtande  
Planbeskrivning - Antagandehandling 
Plankarta - Antagandehandling 
 
 
Bm Utskott Gislaved beslutar 
 
att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget 
  
att godkänna detaljplaneförslaget 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Öreryd 4:7 m.fl, 

Öreryds skola, i Öreryd 
  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen, planenheten 
Kommunfullmäktige 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmUG §31    Dnr: BM.2019.5   009  
 
Meddelanden  
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, §71 - Rådsöversyn 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, §75 - Ansökan om reducering av 

detaljplaneavgift AB Gislavedshus 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, §82 - Reglemente för intern 

kontroll 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, §83 - Revidering av reglemente för 

kommunstyrelsen 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, §84 - Reglemente för arkiv 
 
Bm Utskott Gislaved beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmUG §32    Dnr: BM.2019.4   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2019-05-14 - 2019-08-16 i följande ärenden 
meddelas enligt sammanställd rapport: 
 
• Administrativa ärenden (BM)  ---  
• Bostadsanpassning (BAB) sid. 1-6  
• Kart-och mätärenden  (MBK)  sid. 6-7  
 
Bm Utskott Gislaved beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2019-08-27 
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BmUG §33    Dnr: BM.2018.59   009  
 
Övriga ärenden  
 
 
Bm Utskott Gislaved beslutar 
 
att åter igen påtala för fastighet- och servicenämnden att sammanträdesrum 

Bolmen har så dålig luftkvalitet att det inte går att använda som 
sammanträdeslokal. Lokalen är avsedd för 25 personer och vid nämndens 
sammanträde deltog 16 personer totalt. 

 
• Efter 45 minuters sammanträdestid visar värdena: +24,9o C och 

1.334 Co2ppm  
• Efter 20 min paus så var temperaturen nere på +23,7o C och 

674 Co2ppm  - med öppna dörrar.  
• Vid avslutning av första sammanträdet, 1 tim och 20 min efter 

pausen, var temperaturen +24,8o C och 1.447 Co2ppm. 
• Nytt möte startade direkt efter - med öppna dörrar. Temperaturen 

var då vid avslutning av sammanträdet +24,8o C och 913 Co2ppm .  
 
 Detta visar att så fort dörrarna är öppna sjunker Co2-värdet.  

 
Utöver detta påtalas också att elkontakterna på sammanträdesborden 
inte är inkopplade. Det finns behov av dessa och de bör kopplas in 
snarast. 
 

Expedieras till: 
Fastighet- och servicenämnden   
 


